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Dedicado à Open Society Foundations e aos seus bolseiros, 
cujas conquistas ultrapassaram as minhas expetativas.
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INTRODUÇÃO

Acredito que vivemos um momento revolucionário. Em resultado 
disso, quase tudo é possível e reina a falibilidade. 

Tenho tido muita experiência com momentos revolucionários. 
Desempenham um papel importante no meu quadro concetual, 
em que faço a distinção entre situações distantes do equilíbrio e 
situações próximas do equilíbrio. Além disso, desempenharam 
igualmente um papel importante na minha vida e na vida da minha 
fundação. 

A minha experiência com momentos revolucionários começou 
quando a Alemanha nazi ocupou a Hungria em 1944. Eu ainda 
não tinha 14 anos. Em certa medida, começou ainda antes, quando 
costumava ir ter com o meu pai à piscina, depois das aulas, e ele 
me deleitava com histórias das suas aventuras na Sibéria, durante 
a Revolução Russa de 1917. Se somar as memórias do meu pai às 
minhas próprias experiências, posso afirmar que tenho uma memó-
ria que remonta a cem anos. 

O ano de 1944 foi um ano decisivo na minha vida. Há um 
incidente específico que me vem à mente. O primeiro ato oficial 
de Adolf Eichmann foi criar o Conselho Judaico, e, como estava 
em idade escolar, fui enviado para lá para trabalhar como mensa-
geiro (as crianças judias estavam proibidas de frequentar a escola). 
A minha primeira missão consistiu em entregar mensagens 
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mimeografadas a uma lista de advogados cujos nomes começavam 
por «A» e «B», para que se apresentassem no Seminário Rabínico 
com uma muda de roupa e alimentos suficientes para 24 horas. 
Antes de entregar as mensagens, fui a casa mostrá-las ao meu 
pai, que também era advogado. Disse-me que entregasse as men-
sagens, mas que avisasse os destinatários que, caso se apresentas-
sem, seriam deportados. Um dos advogados disse-me que sempre 
fora um cidadão cumpridor da lei e que não podiam prejudicá-lo 
de maneira alguma. Quando contei o sucedido ao meu pai, ele 
explicou-me que, em tempos anormais, as regras normais não se 
aplicam e as pessoas obedecem às mesmas por sua conta e risco. 
Isso tornou-se no nosso mantra e, sob a sua orientação, toda a 
nossa família sobreviveu. O meu pai também ajudou muitas 
outras pessoas. Foi isso que tornou o ano de 1944 numa expe-
riência positiva para mim. 

No que respeita à vida da minha rede de Open Society Foun-
dations, os momentos revolucionários sempre foram importantes. 
Gostaria de referir o colapso do sistema soviético, na década de 
1980, que foi a primeira vez que a fundação desempenhou um 
papel decisivo, e o nosso papel na Europa atual, em que estamos 
a tentar impedir que a União Europeia siga o exemplo da União 
Soviética. 

Apesar de termos preparação intelectual e emocional, não esta-
mos livres da falibilidade que reina durante os momentos revolu-
cionários. Podemos reagir aos acontecimentos, mas não podemos 
prevê-los. Isso significa que não podemos ter uma estratégia sólida, 
a menos que consideremos que a flexibilidade é uma estratégia. Eu 
considero que é uma tática, e subscrevo-a. A flexibilidade permite-
-nos estudar vários cenários e prepararmo-nos para eles. De maneira 
a encontrarmos algo sólido, apenas podemos contar com os nossos 
valores e convicções. E é isso que estamos a fazer. 

Este livro tem por título Em defesa de uma sociedade aberta e, no 
entanto, quando criei a minha fundação, em 1979, o intuito não 
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era defender a sociedade aberta, mas sim promovê-la. Durante os 
25 anos que se seguiram, regimes repressivos, como a União Sovié-
tica, ruíram e começaram a surgir sociedades abertas como a União 
Europeia. Só depois da crise financeira global de 2008 é que essa 
tendência se tornou negativa. O auge ocorreu em 2016, com o 
Brexit na Europa e com a eleição de Donald Trump para a presi-
dência nos Estados Unidos. Fui um participante ativo nestes acon-
tecimentos e tinha muito a dizer sobre eles. Agora, começo a ver 
alguns sinais precoces de que a maré está a mudar outra vez. 

—

Este livro é uma seleção dos meus escritos mais recentes. Está 
dividido em seis capítulos. O primeiro capítulo aborda os perigos 
sem precedentes com que as sociedades abertas se defrontam atual-
mente. Enquanto fundador da Open Society Foundations, consi-
dero que esta é a minha principal preocupação atual. O capítulo 
tem dois discursos que apresentei no Fórum Económico Mundial, 
em Davos, em janeiro de 2018 e 2019. O discurso de 2018 aborda 
os perigos inerentes às plataformas de redes sociais. No discurso 
de 2019, alertei o mundo para uma ameaça ainda maior, represen-
tada pelos instrumentos de controlo que a aprendizagem automá-
tica e a inteligência artificial podem colocar nas mãos de regimes 
repressivos. Concentrei-me no regime de Xi Jinping, na China, 
que é o mais avançado nestas áreas. Sinto-me obrigado a apresen-
tar os dois discursos separadamente porque a minha própria men-
talidade sofreu uma mudança radical durante esse ano. 

Comecei a formular o meu quadro concetual enquanto estudante 
na London School of Economics, sob a influência do meu mentor, 
o filósofo austríaco Karl Popper, tendo continuado a desenvolvê-lo 
ao longo de toda a vida. A minha filosofia orientou-me tanto no 
que respeita a ganhar dinheiro como a gastá-lo para tornar o mundo 
num lugar melhor — mas não tem que ver com dinheiro; tem que 
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ver com a relação complicada entre mentalidade e realidade. Decidi 
protelar a explicação da minha filosofia e deixá-la para o último 
capítulo porque a melhor descrição é o artigo que publiquei no 
Journal of Economic Methodology, em 2014. O artigo dirigia-se a 
um público especializado e, consequentemente, é bastante denso. 
Temia perder muitos leitores se o apresentasse logo no início. Espero 
que alguém venha a escrever uma explicação que seja mais acessí-
vel para o público em geral, mas creio que sou demasiado velho e 
demasiado ocupado para ser eu próprio a fazê-lo. No entanto, 
tentei tornar o artigo mais acessível para este livro, fazendo uma 
revisão e um resumo do mesmo. 

Dediquei o segundo capítulo àquilo que chamo a minha 
filantropia política. Escrevi o meu primeiro ensaio sobre o tema 
em 2012, e abordei as seguintes perguntas: como pode alguém 
que é confessamente egoísta e egocêntrico criar uma fundação 
altruísta cujo objetivo é tornar o mundo num lugar melhor?  
E como pode essa pessoa alcançar esse objetivo, mesmo que os 
resultados não a satisfaçam? Respondi a estas perguntas com 
muita honestidade. Atualizei esse ensaio para este livro, não só 
de maneira a refletir as minhas opiniões atuais, mas também 
porque tanto a situação externa como a estrutura e as atividades 
da minha fundação são hoje muito diferentes do que eram em 
2012. Algumas das minhas opiniões também mudaram, refletindo 
a mudança das condições. 

A situação externa deteriorou-se grandemente. Como explico 
no Capítulo 1, nos anos mais recentes surgiu um perigo sem pre-
cedentes. O rápido desenvolvimento da inteligência artificial e da 
aprendizagem automática produziu instrumentos de controlo social 
que proporcionam aos regimes repressivos uma vantagem intrínseca 
sobre as sociedades abertas. No caso das ditaduras, proporcionam 
ferramentas úteis; no caso das sociedades abertas, constituem um 
perigo mortal. Presentemente, a nossa principal tarefa consiste em 
encontrar maneiras de contrariar esta desvantagem intrínseca. 
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Em 2012, a minha fundação ainda estava em fase de expansão, 
apesar de a situação externa se estar a deteriorar. Eu ainda estava 
ativo nos mercados financeiros e o meu fundo estava a obter mui-
tos lucros. Isso colocava-nos numa situação invulgar, como se 
estivéssemos livres da lei da gravidade. Esses dias acabaram. Reti-
rei-me dos mercados financeiros e a repressão financeira tornou a 
obtenção de lucros muito mais difícil para todos os gestores de 
fundos. E, ao mesmo tempo, a procura do nosso apoio aumentou 
grandemente e a nossa reserva de capital não conseguiu acompa-
nhar esse aumento. Consequentemente, a lei da gravidade está a 
apanhar-nos com uma força excecional. 

Ao analisar os vários problemas com que as minhas fundações 
se defrontam, tenho de referir outra questão com que tanto eu 
como as minhas fundações temos de lidar: o envelhecimento. 
Trata-se de um processo contínuo, portanto já se fazia sentir em 
2012, e debati-o profusamente no meu ensaio. Mas, desde então, 
passaram mais sete anos. O primeiro presidente da fundação, Aryeh 
Neier, reformou-se em 2012, e a nova administração, encabeçada 
por Patrick Gaspard, ex-embaixador americano na África do Sul, 
assumiu a tarefa de reorganizar completamente a fundação. Estão 
a fazer grandes progressos. 

Embora eu já tenha 90 anos, tenho relutância em reformar-me 
porque sinto que ainda posso contribuir e, enquanto fundador, 
posso fazê-lo de maneira mais célere e mais empreendedora do que 
o conselho de administração que me irá suceder. Mas tenho menos 
energia e menos resistência do que tinha no passado. Deleguei 
muitas funções no meu filho Alex, que também faz parte da nova 
administração. 

A mudança positiva mais drástica que ocorreu na minha fun-
dação foi a crescente importância da Universidade Centro-Europeia 
(CEU — Central European University). Apesar de ter fundado  
a CEU em 1991, quase não fiz referência a ela no meu ensaio de 
2012. Desde então, a CEU emergiu como a principal defensora  

Em Defesa da Sociedade Aberta_5479_dp_MIOLO AF.indd   13 16/03/2020   10:44



14

George Soros

da liberdade académica; também se destaca como uma das prin-
cipais cem melhores universidades do mundo na área das ciências 
sociais. Temos planos ambiciosos para o seu futuro. Consi-
dero-a tão importante que lhe dediquei um capítulo inteiro 
(o Capítulo 3). 

Quando estava ativamente envolvido nos mercados financeiros, 
escrevi muito sobre o assunto. Contrariamente à teoria do equi-
líbrio prevalecente, que se baseia na teoria das expetativas racionais, 
considero que os mercados financeiros são inerentemente instáveis. 
O meu primeiro livro, The Alchemy of Finance, foi publicado em 
1987. Desde então, tornou-se leitura obrigatória nas faculdades 
de gestão, mas foi deliberadamente ignorado por economistas 
académicos até ao colapso financeiro de 2008. Descartavam-no 
como sendo um ato de prepotência de um gestor de fundos de 
cobertura de sucesso que imagina que é um filósofo. Este juízo 
de valor era tão unânime que me foi impossível ignorá-lo. Come-
cei a considerar-me como um filósofo fracassado. Em 1995, che-
guei mesmo a apresentar uma palestra com o título «Um filósofo 
fracassado tenta de novo». 

Tudo isto mudou depois do colapso financeiro de 2008.  
Os economistas não podiam ignorar o facto de não o terem previsto. 
Tive o prazer de ouvir o então governador do Banco de Inglaterra, 
Mervyn King, reconhecer publicamente que a minha teoria dos 
mercados financeiros merece ser tida em conta. A mudança de 
atitude entre os economistas académicos foi ainda mais gratificante. 
Houve um reconhecimento generalizado de que o paradigma pre-
valecente tinha fracassado e surgiu uma vontade de repensar os 
pressupostos básicos. Isto levou a que me tornasse patrocinador do 
Instituto para o Novo Pensamento Económico (INET), cuja mis-
são é quebrar o monopólio de que a hipótese do mercado eficiente 
e a teoria das expetativas racionais gozavam nos círculos académi-
cos e oficiais. Convoquei um grupo de economistas distintos, 
incluindo vários laureados com o Prémio Nobel, que responderam 
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com entusiasmo. Foi formado um conselho de administração 
presidido por Anatole Kaletsky. Rob Johnson, que é meu amigo  
e foi meu colega, tornou-se presidente do INET e proporciona  
uma liderança inspirada. O INET está a prosperar, mas apenas 
porque eu não faço parte do conselho de administração. Considero 
que existe um potencial conflito entre ser o fundador e um apoiante 
financeiro do INET e ser o defensor de uma teoria específica de 
deslocamentos de mercado. 

Escrevi um grande número de artigos depois do colapso 
financeiro. Discordei fervorosamente do plano do Secretário do 
Tesouro americano, Hank Paulson, de resgatar os bancos usando 
um fundo público designado por «Programa de alívio para ativos 
tóxicos» (TARP — Troubled Asset Relief Program) para retirar 
os ativos tóxicos dos seus balanços. Argumentei que seria muito 
mais eficaz injetar os 700 mil milhões de dólares proporcionados 
pelo programa TARP nos balanços dos bancos, sob a forma de 
capitais próprios. Isso teria contribuído em muito para resolver 
a crise financeira. Trabalhei em estreita colaboração com a lide-
rança Democrata do Congresso dos EUA para alterar a lei TARP, 
de maneira a permitir que o dinheiro fosse utilizado para reca-
pitalizar os bancos através da compra de participações. Foi isso 
que o governo do Reino Unido fez: nacionalizou os bancos em 
processo de falência e acabou por recuperar a maior parte do 
dinheiro que tinha investido. Mas o meu amigo Larry Summers, 
que substituiu Hank Paulson, rejeitou imediatamente essa pro-
posta porque, segundo ele, a nacionalização dos bancos equiva-
lia ao socialismo e nunca seria aceite nos Estados Unidos. Tinha 
muitas outras ideias que contava poder pôr em prática quando 
Barack Obama fosse presidente, incluindo uma reforma funda-
mental do sistema de crédito hipotecário, mas nenhuma delas 
foi adotada. Alguns dos artigos que escrevi sobre este assunto, 
um deles bastante recente, escrito em 2018, constituem o Capí-
tulo 4 deste livro. 
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O colapso financeiro de 2008 levou diretamente à crise do euro 
de 2011. Isso levou a que eu me interessasse pelas deficiências do 
euro, o que, por sua vez, me levou a estudar as fraquezas estruturais 
da União Europeia. O meu interesse foi crescendo à medida que 
se tornava evidente existirem cada vez mais deficiências. Os meus 
artigos mais recentes sobre este assunto compõem o Capítulo 5. 

Como referi anteriormente, o Capítulo 6 é dedicado à versão 
revista e resumida do artigo que foi publicado no Journal of Eco-
nomic Methodology. 
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PA RT E  1

Comentários apresentados  
no Fórum Económico Mundial

Davos, Suíça, 25 de janeiro de 2018

O MOMENTO HISTÓRICO ATUAL

O facto de eu apresentar um resumo geral do estado atual do 
mundo tornou-se numa espécie de tradição anual no Fórum  
de Davos. Desta vez, quero centrar-me em algumas questões que 
me preocupam. 

Considero o atual momento histórico bastante doloroso.  
As sociedades abertas estão em crise e têm vindo a emergir várias 
formas de ditaduras e de Estados mafiosos, exemplificados pela 
Rússia de Vladimir Putin. Nos Estados Unidos da América,  
o presidente Donald Trump gostaria de criar um Estado mafioso, 
mas a Constituição, outras instituições e uma sociedade civil dinâ-
mica impedem-no de o fazer. 

Quer nos agrade quer não, as minhas fundações, a maioria dos 
nossos bolseiros e eu, pessoalmente, estamos a travar uma batalha 
difícil para proteger as conquistas democráticas do passado. As 
minhas fundações costumavam centrar-se no chamado mundo em 
desenvolvimento, mas agora que as sociedades abertas também 
estão em perigo nos Estados Unidos e na Europa, aplicamos mais 
de metade do nosso orçamento em locais mais próximos de nós, 
porque o que está a acontecer aqui tem um impacto negativo no 
mundo inteiro. 
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No entanto, não basta proteger as conquistas democráticas do 
passado; temos igualmente de salvaguardar os valores da sociedade 
aberta, de maneira a que possam resistir melhor a ataques futuros. 
A sociedade aberta terá sempre inimigos, e cada geração tem de 
reafirmar o seu empenho nela para que possa sobreviver. 

A melhor defesa consiste num contra-ataque bem preparado. 
Os inimigos da sociedade aberta sentem-se vitoriosos e isso incen-
tiva-os a levar os seus esforços repressivos demasiado longe,  
dá origem a ressentimentos e proporciona oportunidades de reagir. 
É o que está a acontecer atualmente em países como a Hungria. 

A SOBREVIVÊNCIA DA NOSSA CIVILIZAÇÃO  
ESTÁ EM CAUSA

Costumava definir os objetivos das minhas fundações do seguinte 
modo: «Defender as sociedades abertas dos seus inimigos, respon-
sabilizar os governos e fomentar um pensamento crítico.»  
No entanto, a situação deteriorou-se. O que está em causa é não 
só a sobrevivência da sociedade aberta, mas também a sobrevivên-
cia de toda a nossa civilização. A ascensão de líderes como Kim 
Jong-un, na Coreia do Norte, e Donald Trump, nos Estados Uni-
dos da América, tem muito que ver com isto. Ambos parecem estar 
dispostos a arriscar uma guerra nuclear para se manterem no poder. 
Mas as causas que estão na base disto são ainda mais profundas. 

A capacidade da humanidade para explorar as forças da natu-
reza, tanto para fins construtivos como destrutivos, continua a 
aumentar, enquanto a nossa capacidade de nos governarmos cor-
retamente varia, estando atualmente num ponto baixo. 

A ameaça de uma guerra nuclear é tão horrenda que nos sen-
timos inclinados a ignorá-la. Mas é real. Com efeito, os Estados 
Unidos estão em vias de dar início a uma guerra nuclear ao recu-
sarem aceitar que a Coreia do Norte se tornou numa potência 
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nuclear. Isto cria um forte incentivo para que a Coreia do Norte 
desenvolva a sua capacidade nuclear com a maior rapidez possível, 
o que, por seu turno, pode levar os Estados Unidos a utilizarem a 
sua superioridade nuclear a título preventivo — com efeito, iniciar 
uma guerra nuclear para impedir uma guerra nuclear é uma estra-
tégia que, evidentemente, se contradiz a si mesma. 

Nunca é demais repetir que a Coreia do Norte se tornou numa 
potência nuclear e que não há quaisquer ações militares que possam 
impedir o que já aconteceu. A única estratégia sensata é aceitar  
a realidade, por mais desagradável que seja, e aceitar o facto de a 
Coreia do Norte ser uma potência nuclear. Isto exige que os Esta-
dos Unidos da América colaborem com todas as partes interessadas, 
sendo a principal delas a China. Pequim detém a maior parte das 
medidas de poder contra a Coreia do Norte, mas tem relutância 
em aplicá-las. Se a China atacasse Pyongyang de forma demasiado 
severa, o regime poderia ruir e a China seria inundada por refu-
giados da Coreia do Norte. Além disso, Pequim tem relutância em 
fazer quaisquer favores aos Estados Unidos, à Coreia do Sul ou ao 
Japão — contra cada um dos quais tem diversos ressentimentos. 
Para se alcançar a cooperação serão necessárias negociações exten-
sas, mas, depois de alcançada, a aliança poderia confrontar a Coreia 
do Norte tanto com incentivos como com penalizações. As pena-
lizações poderiam ser utilizadas para forçar a Coreia do Norte a 
estabelecer negociações de boa-fé e os incentivos para a recompen-
sar por suspender, de forma comprovável, o desenvolvimento 
adicional de armas nucleares. Quanto mais depressa se chegar a 
um chamado acordo mútuo de não proliferação, mais bem-sucedida 
será a política. O sucesso pode ser avaliado com base na quantidade 
de tempo que a Coreia do Norte demoraria até tornar o seu arsenal 
nuclear plenamente operacional. Gostaria de chamar a vossa aten-
ção para dois relatórios de referência que acabaram de ser publica-
dos pelo Grupo de Crise sobre as perspetivas de uma guerra nuclear 
na Coreia do Norte. 
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A outra ameaça grave à sobrevivência da nossa civilização são 
as alterações climáticas, que são igualmente uma causa crescente 
de migração forçada. Lidei em profundidade com os problemas da 
migração noutras situações, mas devo salientar quão graves e com-
plexos são esses problemas. Também não quero entrar em detalhes 
no que respeita às alterações climáticas, porque sabemos muito 
bem o que tem de ser feito. Dispomos dos conhecimentos cientí-
ficos; o que falta é a vontade política, em especial por parte da 
administração Trump. 

Claramente, considero que a administração Trump é um perigo 
para o mundo. Mas encaro-a como um fenómeno meramente 
temporário que irá desaparecer em 2020 ou talvez antes. Dou 
crédito ao presidente Trump por motivar os seus apoiantes de base 
de maneira brilhante; no entanto, por cada apoiante de base, criou 
um número ainda maior de opositores de base que estão motivados 
de maneira igualmente forte. É por isso que conto com uma vitó-
ria esmagadora dos Democratas em 2018. 

O meu objetivo pessoal no que respeita aos Estados Unidos da 
América é ajudar a restabelecer um sistema bipartidário funcional. 
Isto exigirá não só uma forte vitória em 2018, mas também um 
Partido Democrata que vise uma redistribuição não partidária dos 
círculos eleitorais, a nomeação de juízes qualificados, um recen-
seamento corretamente realizado e outras medidas necessárias para 
um sistema bipartidário funcional. 

OS PERIGOS REPRESENTADOS  
PELOS GIGANTES DAS REDES SOCIAIS

Quero dedicar a maior parte do tempo que me resta a outro pro-
blema global: a ascensão e o comportamento monopolista de 
empresas gigantescas de tecnologias da informação. Estas empresas 
desempenharam, com frequência, um papel inovador e libertador. 
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No entanto, à medida que o Facebook e a Google se transformaram 
em monopólios cada vez mais poderosos, tornaram-se obstáculos 
à inovação e provocaram uma série de problemas, dos quais apenas 
estamos a começar a ter consciência. 

As empresas obtêm os seus lucros através da exploração do seu 
ambiente. As empresas de mineração e petrolíferas exploram o 
ambiente físico; as empresas das redes sociais exploram o ambiente 
social. Isto é especialmente nefasto porque as empresas das redes 
sociais influenciam a forma como as pessoas pensam e se compor-
tam sem que estas sequer se apercebam disso. Isto tem consequên-
cias adversas abrangentes sobre o funcionamento da democracia e, 
em especial, sobre a integridade das eleições. 

As caraterísticas distintivas das empresas com plataformas na 
Internet são o facto de serem redes e de obterem rendimentos 
marginais crescentes, o que explica o seu crescimento fenomenal. 
O efeito de rede é verdadeiramente sem precedentes e transforma-
dor, mas é também insustentável. O Facebook demorou oito anos 
e meio a alcançar os mil milhões de utilizadores e apenas metade 
desse tempo a chegar aos dois mil milhões. A este ritmo, o Facebook 
esgotará as pessoas que pode converter em menos de três anos. 

O Facebook e a Google controlam efetivamente mais de metade 
de todos os lucros da publicidade na Internet. Para manter o seu 
domínio, têm de expandir as suas redes e de aumentar a percen-
tagem de interesse dos utilizadores. Atualmente, fazem-no propor-
cionando aos utilizadores uma plataforma conveniente. Quanto 
mais tempo os utilizadores passarem nessa plataforma, mais valio-
sos se tornam para as empresas. 

Os fornecedores de conteúdos também contribuem para a 
rendibilidade das empresas de redes sociais porque não podem 
evitar utilizar as plataformas e têm de aceitar quaisquer condições 
que lhes sejam propostas. 

A rendibilidade excecional destas empresas deve-se, em  
grande medida, ao facto de evitarem a responsabilidade pelos 
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conteúdos das suas plataformas e evitarem igualmente pagar esses 
mesmos conteúdos. 

Alegam que estão apenas a divulgar informações. Mas o facto 
de serem distribuidores quase monopolistas faz com que sejam 
serviços públicos, pelo que deveriam estar sujeitos a regulamenta-
ções mais rigorosas com vista a preservar a concorrência, a inova-
ção e o acesso universal justo e aberto. 

O modelo comercial das empresas de redes sociais baseia-se  
na publicidade. Os seus verdadeiros clientes são os anunciantes. 
No entanto, está a surgir gradualmente um novo modelo comercial 
que se baseia não só na publicidade, mas também na venda direta 
de produtos e serviços aos utilizadores. Exploram os dados que 
controlam, agrupam os serviços que oferecem e utilizam preços 
discriminatórios para ficarem com os lucros que, caso contrário, 
teriam de partilhar com os consumidores. Isto aumenta ainda mais 
a sua rendibilidade — mas o agrupamento de serviços e a fixação 
de preços discriminatórios prejudicam a eficiência da economia  
de mercado. 

As empresas de redes sociais ludibriam os seus utilizadores 
manipulando a sua atenção e direcionando-a para os seus próprios 
fins comerciais. Criam deliberadamente uma dependência dos 
serviços que prestam. Isto pode ser extremamente prejudicial, 
sobretudo para os adolescentes. Há uma semelhança entre as pla-
taformas da Internet e as empresas de jogo. Os casinos desenvol-
veram técnicas para tornar os jogadores dependentes ao ponto de 
estes perderem todo o seu dinheiro e, por vezes, até dinheiro que 
não têm. 

Algo extremamente prejudicial e talvez irreversível está a acon-
tecer à atenção humana na nossa era digital. Não se trata apenas 
da distração ou da dependência — as empresas de redes sociais 
estão a induzir as pessoas a abdicarem da sua autonomia. O poder 
de moldar a atenção das pessoas está cada vez mais concentrado 
nas mãos de um punhado de empresas. É necessário um esforço 
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real para afirmar e defender aquilo a que John Stuart Mill chamou 
«a liberdade da mente». Há a possibilidade de, depois de a perderem, 
as pessoas que crescem na era digital terem dificuldade em voltar 
a conquistá-la. Isto pode ter consequências políticas abrangentes. 
As pessoas que não têm liberdade da mente podem ser facilmente 
manipuladas. Este perigo não se esconde à espreita apenas no 
futuro; já desempenhou um papel importante nas eleições presi-
denciais de 2016 nos EUA. 

No entanto, há uma perspetiva ainda mais alarmante no hori-
zonte. Poderá haver uma aliança entre Estados autoritários e estes 
grandes monopólios de tecnologias da informação, com acesso a 
uma elevada quantidade de dados, e essa aliança poderá aliar os 
sistemas incipientes de vigilância empresarial a um sistema já 
desenvolvido de vigilância patrocinada pelo Estado. Isto pode muito 
bem resultar numa rede de controlo totalitário que nem George 
Orwell poderia ter imaginado. 

Os países onde é provável que este tipo de alianças funestas 
ocorram primeiro são a Rússia e a China. As empresas chinesas de 
tecnologias da informação, em particular, são totalmente iguais às 
americanas. E também gozam do apoio e da proteção plenos do 
regime de Xi Jinping. O governo chinês é suficientemente forte 
para proteger os seus campeões nacionais, pelo menos dentro das 
suas fronteiras. 

Os monopólios de tecnologias da informação sedeados nos 
Estados Unidos da América já se sentem tentados a fazer cedências 
de maneira a conseguirem entrar nestes vastos mercados de cres-
cimento acelerado. Os líderes ditatoriais destes países poderão estar 
mais do que dispostos a colaborar com estas empresas, porque 
querem melhorar os seus métodos de controlo das suas populações 
e expandir o seu poder e influência aos Estados Unidos e ao resto 
do mundo. 

Os proprietários dos gigantes das plataformas consideram que 
são mestres do Universo, mas na verdade são escravos da 

Em Defesa da Sociedade Aberta_5479_dp_MIOLO AF.indd   25 16/03/2020   10:44



26

George Soros

preservação da sua posição dominante. É apenas uma questão de 
tempo até que o domínio global dos monopólios de tecnologias da 
informação dos EUA seja derrotado. O Fórum de Davos é um bom 
local para anunciar que têm os dias contados. A regulamentação 
e a tributação fiscal serão a sua ruína, e a comissária europeia para 
a Concorrência, Margrethe Vestager, será a sua némesis. 

Há também um reconhecimento crescente de que existe uma 
ligação entre o domínio dos monopólios das plataformas e o 
aumento dos níveis de desigualdade. A concentração de partici-
pações maioritárias nas mãos de alguns particulares tem alguma 
influência nisto, mas a posição peculiar ocupada pelos gigantes 
das tecnologias da informação é ainda mais importante. Alcan-
çaram um poder monopolista, mas, ao mesmo tempo, também 
estão a competir uns contra os outros. São suficientemente gran-
des para poderem «engolir» startups que se poderiam transformar 
em concorrentes, mas só os gigantes têm recursos para invadir o 
território uns dos outros. Estão preparados para dominar as novas 
áreas de crescimento proporcionadas pela inteligência artificial, 
como os veículos autónomos. 

O impacto das inovações no desemprego depende das políticas 
governamentais. A União Europeia e, em especial, os países nór-
dicos, têm uma visão de muito maior alcance nas suas políticas 
sociais do que os Estados Unidos. Protegem os trabalhadores, não 
os empregos. Estão dispostos a pagar para requalificar ou reformar 
os trabalhadores dispensados. Isto proporciona aos trabalhadores 
dos países nórdicos uma maior sensação de segurança e faz com 
que sejam mais favoráveis às inovações tecnológicas do que os 
trabalhadores dos EUA. 

Os monopólios da Internet não têm nem vontade nem incli-
nação para proteger a sociedade das consequências das suas ações. 
Isso transforma-os numa ameaça, e é responsabilidade das autori-
dades reguladoras proteger a sociedade deles. Nos Estados Unidos, 
os reguladores não são suficientemente fortes para combaterem a 
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influência política dos monopólios da Internet. A União Europeia 
está em melhor posição porque não tem os seus próprios gigantes 
das plataformas.

A União Europeia utiliza uma definição de poder monopolista 
diferente da dos Estados Unidos. As autoridades dos EUA cen-
tram-se sobretudo em monopólios criados por meio de aquisições, 
enquanto a legislação da UE proíbe o abuso de poder monopolista, 
independentemente da forma como é criado. A Europa tem leis de 
proteção da privacidade e dos dados pessoais muito mais rigorosas 
do que a América. Além disso, a legislação dos EUA adotou uma 
estranha doutrina que foi proposta pela primeira vez por Robert 
Bork, um juiz do Supremo Tribunal de Justiça: avalia o prejuízo 
como um aumento no preço pago pelos clientes pelos serviços 
recebidos — e isso é quase impossível de provar quando a maior 
parte dos serviços é fornecida gratuitamente. Isto faz com que os 
valiosos dados que as empresas de plataformas recolhem junto dos 
seus utilizadores não sejam tidos em conta. 

A comissária Vestager é a grande defensora da abordagem 
europeia. A UE demorou sete anos a construir um processo contra 
a Google, mas em resultado do sucesso da comissária, o processo 
foi muito acelerado. Devido ao seu proselitismo, a abordagem 
europeia começou a afetar também as atitudes nos Estados Unidos 
da América. 

A ASCENSÃO DO NACIONALISMO

Já referi alguns dos problemas mais prementes e importantes com 
que nos deparamos presentemente. Para concluir, permitam-me 
salientar que estamos a viver um período revolucionário. Todas as 
nossas instituições estabelecidas estão em estado de transição e, 
nestas circunstâncias, tanto a falibilidade como a reflexividade 
funcionam a todo o vapor. 
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